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FINALITAT I ABAST
La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, defineix l’Educació Infantil com una
etapa educativa, de caràcter voluntari, que atén xiquets i xiquetes des del naixement fins als 6
anys.
Ateses les característiques psicoevolutives específiques d'aquesta edat, l’escolarització
ajuda a millorar el desenvolupament físic, afectiu, social i moral, així com el desenvolupament de
les estructures inicials del coneixement que permeten i faciliten les adquisicions d’aprenentatges
posteriors.
Aquesta escolarització és més recomanable, si cap, en el moment en el qual les xiquetes i
xiquets solen fixar la comunicació verbal, així com la construcció del pensament i comencen a
consolidar la seua autonomia. Aquest moment coincideix entre els 2 i els 3 anys; per això, tenint
en compte els beneficis integrals per als xiquets i xiquetes d’aquesta introducció primerenca al
sistema educatiu, i considerant al seu torn que aquesta mesura facilita la conciliació de la vida
laboral i familiar, fomenta la integració socioeducativa, i contribueix a previndre i reduir els
factors d’exclusió social de la població, pel caràcter compensador que l’escola exerceix en edats
primerenques.
La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport avança en la implantació el
programa Bo infantil, promovent el finançament total o parcial, segons el cas, del cost de
l’escolarització de l’alumnat de 0 a 3 anys matriculat en centres autoritzats i escoles infantils de la
Comunitat Valenciana.
Segons es desprén de l'Ordre 19/2018, de 16 de maig, podran ser persones beneficiàries
d'aquestes ajudes, segons s'estableix en els articles 9 i 27, i sempre que complisquen amb el que
s'estableix en l'Ordre i en la convocatòria corresponent:
•

L’alumnat de 0 a 3 anys matriculat en centres d’educació infantil autoritzats i el de 0 a 2
anys matriculat en escoles infantils municipals de la Comunitat Valenciana, que tindrà
finançat de manera parcial el cost d’escolarització, d’acord amb el barem i condicions que
s’estableixen en la present ordre i en la corresponent convocatòria.

•

Les escoles infantils municipals, tant de gestió directa com indirecta, seran les
beneficiàries directes d’aquestes ajudes per a l’escolarització de l’alumnat de 2 a 3 anys. No
obstant això, el destinatari d’aquestes ajudes serà l’alumnat matriculat en l’escola
municipal, qui tindrà finançat el cost de la seua escolarització.
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La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha publicat en els últims anys
convocatòries d’ajudes destinades a l’escolarització de l’alumnat de 0 a 3 anys, per a
l’alumnat dels centres i escoles municipals d’Educació Infantil de primer cicle, amb l’objectiu
d’aconseguir un servei educatiu de qualitat que al mateix temps facilite la conciliació de la vida
familiar i laboral i avançar en la compensació de les desigualtats.
Per això, amb l’objecte d’atendre en major mesura les famílies amb menys recursos,
s’estableix com a criteri per a l’assignació de les ajudes les característiques socioeconòmiques de
l’alumnat. En aquest sentit, les ajudes es concediran en funció dels nivells de renda de les famílies.
L’alumnat beneficiari de la renda valenciana d’inclusió social tindrà l’accés directe com persona
beneficiària, d’acord amb allò establert en la Llei 19/2017, de 20 de desembre, de la Generalitat, de
renda valenciana d’inclusió. Així mateix tindran aquest accés directe els fills o filles de víctimes
de violència de gènere.

NORMATIVA
•

Ordre 19/2018, de 16 de maig, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport,
per la qual s’aproven les bases reguladores de les ajudes econòmiques destinades a
l’escolarització en els centres autoritzats d’Educació Infantil i escoles infantils municipals
de primer cicle de la Comunitat Valenciana.

Més informació en:
http://www.ceice.gva.es/va/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones/educacion-infantilprimer-ciclo?platform=hootsuite
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DESCRIPCIÓ DEL PROCEDIMENT
•

Per a l’alumnat de 0 a 3 anys matriculat en centres d'educació infantil autoritzats i de 0 a 2
anys matriculat en escoles infantils municipals de la Comunitat Valenciana, la presentació
de sol·licituds, juntament amb la documentació preceptiva, es realitzarà per part de les
famílies.
GUC 16885. Sol·licitud per part de les famílies de les ajudes econòmiques destinades a
l'escolarització en els centres autoritzats d'Educació Infantil i escoles infantils municipals
de primer cicle de la Comunitat Valenciana per al curs escolar corresponent.

•

Per al tram de 2 a 3 anys de les escoles infantils municipals, tant de gestió directa com
indirecta, la presentació de sol·licituds es realitzarà per part del representant de l’entitat
local o de l’empresa concessionària.
GUC 2584. Sol·licitud d'ajudes econòmiques destinades a l'escolarització en els centres
autoritzats d'Educació Infantil i escoles infantils municipals de primer cicle de la
Comunitat Valenciana per al curs escolar corresponent.
Tota la informació relacionada amb aquestes ajudes es troba disponible en:

http://www.ceice.gva.es/va/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones/educacion-infantilprimer-ciclo

RESOLUCIONS
Totes les resolucions del curs escolar vigent corresponents a aquest programa, les pots
consultar en el següent enllaç:
http://www.ceice.gva.es/va/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones/educacion-infantilprimer-ciclo
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DICCIONARI DEL RECURS
Aquesta és la paraula clau relacionada amb aquest recurs, la definició de la qual es pot
trobar a l’enllaç següent:
► D_0147: Bo infantil

FORMULARIS
Aquests són els formularis relacionats amb aquest recurs, els quals es poden trobar als
enllaços següents:
► F_0198: Bo infantil: Annex I. Sol·licitud famílies.
► F_0199: Bo infantil: Annex II. Sol·licitud canvi de centre.
► F_0200: Bo infantil: Annex IV. Model certificat ajuntament.
► F_0201: Bo infantil: Annex V. Model justificant tram 2-3 anys. Escoles infantils municipals.
► F_0202: Bo infantil: Recurs de reposició.
► F_0203: Sol·licitud de baixa centre o escola municipal.
► F_0040: Model de domiciliació bancària.

Aquest document no té valor jurídic.
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